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ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2023 

 

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2023, o COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES – CBC, sediado 

na Rua Açaí, 566, Bairro das Palmeiras, CEP 13092-587, em Campinas/SP, CNPJ 00.172.849/0001-42, 

neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, nos termos do Regulamento de Compras e 

Contratações do CBC (“RCC do CBC”), e pelas disposições do Edital, conforme o resultado do Pregão 

Eletrônico nº 002/2023 homologado pela Autoridade Competente do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC 

em 30/01/2023, RESOLVE registrar os preços para a eventual prestação de serviços de produção de 

materiais gráficos, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I do Edital), que passa a fazer parte 

desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro 

lugar e no certame acima numerado, como segue: 

 

FORNECEDOR 

 

EMPRESA VENCEDORA: CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 19.721.291/0001-35, com 

sede na Rua Amorim, nº 122, Vila Santa Catarina, CEP 04382-190, na cidade de São Paulo/SP, doravante 

denominada simplesmente FORNECEDOR, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. 

CARLOS ALBERTO MANSUR FILHO, inscrito no CPF sob o nº 322.988.748-40 e portador(a) da Carteira de 

Identidade nº 358028048. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PAGAMENTO 

 

1.1. Eventual prestação de serviços de produção de materiais gráficos, conforme descrito no Termo 

de Referência (Anexo I do Edital), e a seguir delineados:  

Item DESCRIÇÃO DO ITEM 
Quantidades 

Estimadas 
Preço  

Unitário 
Preço  
Total 

1 

LIVRETO 1:  Relatório do VIII Seminário de Formação Esportiva 

NÚMERO DE PÁGINAS: 32 páginas (4 CAPAS + 28 MIOLO). TAMANHO: 

Formato Aberto 420x290mm; Formato Fechado: 210x290mm; PAPEL 

CAPA: Couchê Fosco 240g; PAPEL MIOLO: Couchê Fosco 115g; CORES – 

CAPAS E MIOLO: 4 X 4 padrão CMYK; ENCADERNAÇÃO/ 

ACABAMENTO: Grampo a cavalo. FECHADO e SHIRINCADO. Deverá 

ser apresentada prova digital, dentro do prazo de 72h após a 

disponibilização do material diagramado pela equipe do CBC. 

Pedido mínimo: 1.000 exemplares referentes ao VIII Seminário + 1.000 

exemplares referentes ao IX Seminário.  

2.000 

exemplares 
R$ 6,433 R$ 12.866,00 
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2 

REVISTA: Relatório de Gestão do CBC 

NÚMERO DE PÁGINAS: 232 páginas (4 CAPAS + 228 MIOLO). TAMANHO: 

Formato Aberto: 420x280mm; Formato Fechado: 210x280mm. PAPEL 

CAPA: Couchê Fosco 300g, com reserva de verniz na proporção de 70%. 

Laminação Fosca Texturizada. PAPEL MIOLO:  Couchê Fosco 150g.  

CORES – CAPAS E MIOLO: 4 X 4 padrão CMYK; ENCADERNAÇÃO: 

Lombada quadrada com acabamento cola PUR. EMBALAGEM: 

Embalagem no plástico tipo shrink individual. Deverá ser apresentada 

prova de cor calibrada, em formato físico, no endereço do edifício 

sede do CBC, dentro do prazo de 72h após a disponibilização do 

material diagramado pela equipe do CBC. 

Pedido mínimo: 1.200 exemplares. 

1.200 

exemplares 
R$ 43,11 R$ 51.732,00 

3 

LIVRETO 2: Manual de Uso e Aplicação do Selo de Formação do CBC 

NÚMERO DE PÁGINAS 28 páginas (4 CAPAS + 24 MIOLO). TAMANHO: 

Aberto:   580mm X 170mm.  Fechado: 290mm X 170Mm. PAPEL MIOLO:  

Couchê fosco 150grs. PAPEL CAPA:  Couchê fosco 250grs. CORES – 

CAPAS E MIOLO: 4 X 4 padrão CMYK; ACABAMENTO: grampo a cavalo. 

Deverá ser apresentada prova digital, dentro do prazo de 72h após a 

disponibilização do material diagramado pela equipe do CBC. 

Pedido mínimo: 500 exemplares.  

1.000 

exemplares 
R$ 9,01 R$ 9.010,00 

4 

LIVRETO 3: Portfólio do CBC 

NÚMERO DE PÁGINAS: 20 páginas (capa 4 + miolo 16). TAMANHO 

FECHADO: 210mm X 297mm. TAMANHO ABERTO:   420mm X 297mm  

PAPEL MIOLO: couchê 150grs. PAPEL CAPA: Triplex 250grs. CORES – 

CAPAS E MIOLO: 4 X 4 padrão CMYK; ACABAMENTO: grampo a cavalo. 

Deverá ser apresentada prova digital, dentro do prazo de 72h após a 

disponibilização do material diagramado pela equipe do CBC. 

Pedido mínimo: 150 exemplares.  

300 

exemplares 
R$ 11,58 R$ 3.474,00 

5 

LIVRETO 4: Manual de Formalização, Acompanhamento e Prestação 

de Contas – Eixo RH 

NÚMERO DE PÁGINAS: 52 páginas (capa 4 + miolo 48). TAMANHO 

FECHADO: 210mm X 297mm. TAMANHO ABERTO:   420mm X 297mm  

PAPEL MIOLO: couchê 150grs. PAPEL CAPA: Triplex 250grs. CORES – 

CAPAS E MIOLO: 4 X 4 padrão CMYK; ACABAMENTO: grampo a cavalo. 

Deverá ser apresentada prova digital, dentro do prazo de 72h após a 

disponibilização do material diagramado pela equipe do CBC. 

100 

exemplares 
R$ 45,04 R$ 4.504,00 

6 

LIVRETO 5: Manual de Formalização, Acompanhamento e Prestação 

de Contas – Eixo MEE 

NÚMERO DE PÁGINAS: 52 páginas (capas 4 + miolo 48). TAMANHO 

FECHADO: 210mm X 297mm. TAMANHO ABERTO:   420mm X 297mm  

PAPEL MIOLO: couchê 150grs. PAPEL CAPA: Triplex 250grs. CORES – 

CAPAS E MIOLO: 4 X 4 padrão CMYK; ACABAMENTO: grampo a cavalo. 

Deverá ser apresentada prova digital, dentro do prazo de 72h após a 

disponibilização do material diagramado pela equipe do CBC. 

150 

exemplares 
R$ 35,39 R$ 5.308,50 
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LIVRETO 6: Manual de Pesquisa de Preço 

NÚMERO DE PÁGINAS: 40 páginas (capa 4 + miolo 36). TAMANHO 

FECHADO: 210mm X 297mm. TAMANHO ABERTO:   420mm X 297mm. 

PAPEL MIOLO: couchê 150grs. PAPEL CAPA: Triplex 250grs. CORES – 

CAPAS E MIOLO: 4 X 4 padrão CMYK; ACABAMENTO: grampo a cavalo. 

Deverá ser apresentada prova digital, dentro do prazo de 72h após a 

disponibilização do material diagramado pela equipe do CBC. 

150 

exemplares 
R$ 28,96 R$ 4.344,00 

8 

ENVELOPE TIMBRADO – Tamanho Grande.  

ENVELOPE GRANDE, tipo saco. FORMATO FECHADO: 34cm x 24cm. 

PAPEL: Offset ou sulfite 120gr. CORES: 1x0 (CMYK). Envelope branco 

com personalização na cor azul (C=100, M=93, Y=14, K=12). Deverá ser 

apresentada prova digital, dentro do prazo de 72h após a 

disponibilização do material diagramado pela equipe do CBC. 

Pedido mínimo: 500 unidades. 

3.000 

exemplares 
R$ 1,93 R$ 5.790,00 

9 

ENVELOPE TIMBRADO – Tamanho Médio.  

Envelope médio. Formato fechado: 20cm x 28cm. Papel: Offset ou 

sulfite 120gr. Cores: 1x0 (CMYK). Envelope branco com personalização 

na cor azul (C=100, M=93, Y=14, K=12). Deverá ser apresentada prova 

digital, dentro do prazo de 72h após a disponibilização do material 

diagramado pela equipe do CBC. 

Pedido mínimo: 500 unidades. 

1.000 

exemplares 
R$ 1,93 R$ 1.930,00 

10 

ENVELOPE TIMBRADO – Tamanho Pequeno.  

Envelope pequeno. Formato fechado: 11,5cm x 23cm. Papel: Offset ou 

sulfite 120gr. Cores: 1x0 (CMYK). Envelope branco com personalização 

na cor azul (C=100, M=93, Y=14, K=12). Deverá ser apresentada prova 

digital, dentro do prazo de 72h após a disponibilização do material 

diagramado pela equipe do CBC. 

Pedido mínimo: 500 unidades. 

1.000 

exemplares 
R$ 1,93 R$ 1.930,00 

11 

CARTÃO DE VISITA PERSONALIZADO 

Em papel couchê fosco 300 g/m². Cores: 1x1cores (C=100, M=93, Y=14, 

K=12). Laminação fosca frente e verso, com verniz localizado frente e 

verso. Tamanho aproximado 5x9cm, cantos arredondados. Deverá ser 

apresentada prova digital, dentro do prazo de 72h após a 

disponibilização do material diagramado pela equipe do CBC. 

Pedido mínimo: 600 unidades. 

2.000 

exemplares 
R$ 1,29 R$ 2.580,00 

12 

PASTA PARA PROCESSOS 

Em papel Triplex 350g/m². 4X0 cores. Tamanho aberto: 510X338mm. 

Tamanho fechado: 240x338mm. Lombada/dobra de 3cm, vincada. 

Furação para grampo trilho. Cor a definir. Deverá ser apresentada 

prova digital, dentro do prazo de 72h após a disponibilização do 

material pela equipe do CBC. 

300 

exemplares 
R$ 7,72 R$ 2.316,00 
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PASTA DE REUNIÃO  

Em papel couchê fosco 300 g/m². 1X0 cores. Inclui bolsa dobrada, colada 

e com logomarca. Tamanho da faca (área da bolsa) 460X407mm, 

Tamanho aberto: 460mmX320mm. Tamanho fechado: 

230mmX320mm. Deverá ser apresentada prova digital, dentro do 

prazo de 72h após a disponibilização do material pela equipe do CBC. 

Pedido mínimo:  200 unidades. 

500 

exemplares 
R$ 6,43 R$ 3.215,00 

Preço Total do Lote  R$ 108.999,50 

 

Valor total estimado: R$ 108.999,50 (cento e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta 

centavos). 

 

1.1. Todos os dispositivos constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2023, seus Anexos, e, 

naquilo que for cabível, do Regulamento de Compras e Contratações do CBC, integram esta Ata de Registro 

de Preços, independentemente de transcrição. 

 

1.2. O pagamento será efetuado pelo CBC considerando as condições e prazos estabelecidos no item 

10 do Termo de Referência o qual integra esta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

 

2.1. O FORNECEDOR deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência (Anexo I 

do edital), e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes do Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando 

aplicáveis, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 

 

2.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens fornecidos; 

 

2.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o 

material com avarias ou defeitos, sem prejuízo das penalidades cabíveis, nos termos previstos pelo RCC 

do CBC; 

 

2.1.4. providenciar a retirada e devolução do material na sede do CBC, quando necessária a saída para 
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ser reparado ou substituído, sem qualquer custo adicional para este Comitê; 

 

2.1.5. comunicar ao CBC, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data de 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo estabelecido, com a devida comprovação; 

 

2.1.6. manter, durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de 

Contratação n° RL 125/2022. 

 

2.1.7. não subcontratar o fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços; 

 

2.2. O FORNECEDOR fará constar nas Notas Fiscais apresentadas ao CBC o número do Processo de 

Contratação (Processo n° RL 125/2022), e o número do Pregão Eletrônico (002/2023), acrescido da 

descrição detalhada do objeto fornecido. 

 

2.3. Cumprir, a todo momento, os dispositivos constantes na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de 

Proteção de Dados - LGPD, nunca colocando, por seus atos ou por sua omissão, a situação de violação das 

leis de proteção de dados no tratamento dos dados pessoais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CBC 

 

3.1. A presente Ata não obriga o CBC a firmar contratações com o FORNECEDOR, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, respeitado os termos do edital e do RCC do CBC, sendo assegurado 

ao FORNECEDOR do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

3.2. Fornecer, por meio eletrônico (e-mail ou pen-drive), ao FORNECEDOR o layout para todos os itens 

que constituem serviço de impressão, devidamente diagramado e revisado. 

 

3.3. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR. 

 

3.4. Realizar o pagamento ao FORNECEDOR em conformidade com os prazos estabelecidos na 

Clausula Décima Primeira do Edital e do Termo de Referência, mediante a apresentação dos documentos 

fiscais competentes, sendo vedada a colocação da duplicata em cobrança ou sua negociação junto às 

instituições financeiras (cláusula não à ordem) ou com outras empresas. 

 

3.5. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
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3.6. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação dos mesmos. 

 

3.7.   Comunicar ao FORNECEDOR, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

 

3.8. Autorizar, quando necessária, a saída de materiais a serem reparados na sede do FORNECEDOR. 

 

3.9.   Acompanhar e fiscalizar, através da Area de Contratações, o cumprimento das obrigações do 

FORNECEDOR. 

 

3.10.  O CBC não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo FORNECEDOR junto à 

terceiros, ainda que vinculados ao fornecimento do material, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato do FORNECEDOR, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de 

sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

5.1. Os fornecimentos, objeto da presente Ata, serão acompanhados e fiscalizados pela Área de 

Contratações, a qual anotará, em registro próprio, qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo 

com os termos do ato convocatório, seus Anexos ou deste instrumento, determinando, em decorrência 

disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas. 

 

5.2. O FORNECEDOR receberá a Autorização de Fornecimento, mediante envio de e-mail, data a partir 

da qual começa a contagem dos prazos de entrega e recebimento do objeto estabelecidos no Termo de 

Referência.  

 

5.2.1. Para todos os efeitos, a Autorização de Fornecimento equipara-se ao instrumento de contrato, e 

como tal será regido pelo edital, proposta comercial, Ata de Registro de Preços e RCC do CBC. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1. O FORNECEDOR beneficiário da Ata exibe, neste ato, o Certificado de Regularidade do FGTS e 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com prazo de 

validade em vigor, que demonstrem sua regularidade no cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, 

obrigando-se a atualizá-las sempre que se vencerem no prazo de vigência desta Ata, como condição para 

liberação do respectivo pagamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS 

 

7.1. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive 

aqueles relativos a tributos, impostos e taxas, inclusive de administração, são de inteira responsabilidade 

do FORNECEDOR beneficiário da Ata, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, 

despesas operacionais com frete e entrega, o valor dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, inclusive 

horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte 

local, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao CBC o ônus pelo seu 

pagamento, não podendo onerar a presente avença. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 

8.1. O descumprimento das condições técnicas, comerciais ou jurídicas estabelecidas no edital, 

proposta comercial e Autorização de Fornecimento caracterizará o descumprimento das obrigações 

assumidas e poderá acarretar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades:  

I. advertência; 

II. multa; 

III. suspensão temporária para participar dos processos seletivos do CBC e, por 

consequência, de contratar com a mesma, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 

(vinte e quatro) meses, nas condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

8.2. As penas previstas nos incisos I, II e III da cláusula 8.1. poderão ser aplicadas cumulativamente ou 

não, sem prejuízo da rescisão do ajuste por ato unilateral do CBC bem como a aplicação das demais 

disposições dos artigos 38 e seguintes do RCC do CBC. 

 

§ 1º - Das Multas: 
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I. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar a Ata de Registro de 

Preços, dentro do prazo estabelecido pelo CBC, ensejará a multa correspondente a 20% (vinte por 

cento) do valor do ajuste ou, a critério do CBC, multa correspondente à diferença do preço 

resultante de nova contratação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de 

maior valor. 

II. No caso de inexecução parcial, fica estabelecida multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total da Autorização de Fornecimento ao FORNECEDOR, quando este infringir ou deixar de 

cumprir quaisquer das obrigações assumidas. 

III. A inexecução total do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do 

valor do ajuste ou, a critério do CBC, multa correspondente à diferença do preço resultante de 

nova contratação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor. 

IV. Em caso de cancelamento da Autorização de Fornecimento, por culpa do FORNECEDOR, 

este não terá direito à indenização de qualquer espécie, sendo aplicável multa de 30% (trinta por 

cento) do valor não executado da respectiva Autorização de Fornecimento, sem prejuízo das 

sanções anteriores. 

V. O descumprimento injustificado de prazos fixados na Ata de Registro de Preços / 

Autorização de Fornecimento para entrega de materiais e execução de serviços com prazos 

determinados, ensejará a aplicação das seguintes multas, que incidirão sobre o valor das 

obrigações não cumpridas: 

a - atraso de até 15 dias = 0,2% por dia de atraso 

b - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% por dia de atraso 

c - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% por dia de atraso 

VI. O atraso superior a 60 (sessenta) dias será considerado inexecução parcial ou total do 

ajuste, conforme o caso. 

VII. Nos casos de materiais não entregues, o atraso será contado a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega. 

VIII. Nos casos de materiais entregues e não aceitos, o atraso será contado a partir do 1º dia 

útil subsequente ao prazo estabelecido para a nova entrega. 

 

8.3. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto do fornecimento.   

 

8.4. Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o FORNECEDOR notificado da 

infração e da penalidade correspondente, para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados 

do 1º dia útil subsequente ao recebimento da notificação. 
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8.5. Recebida a defesa, a autoridade competente deverá manifestar-se motivadamente sobre o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade. 

   

8.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CBC serão deduzidos dos valores a serem pagos, 

ou recolhidos em favor do CBC, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão cobrados 

judicialmente.   

 

8.7. Caso o CBC determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada ao FORNECEDOR.  

 

8.8. Descumprimentos a quaisquer outros itens estabelecidos no Edital ou nesta Ata de Registro de 

Preços serão notificados pelo CBC ao FORNECEDOR com a informação do prazo para a correção do 

inadimplemento e a gravidade considerada. 

 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1. O Registro de Preços do FORNECEDOR será cancelado quando: 

 

9.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

9.1.2. não retirar, ou não atender a Autorização do Fornecimento ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pelo CBC, sem justificativa aceitável; 

 

9.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

 

9.1.4. sofrer sanção prevista no inciso III do art. 35 do RCC do CBC. 

 

9.1.5 o cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens “9.1.1”, “9.1.2” e “9.1.4” será 

formalizado por despacho do CBC, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

9.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados: 

 

9.2.1. por razão de interesse público; ou 

 

9.2.2. a pedido do FORNECEDOR.  
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9.3. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua 

vigência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REPARAÇÃO DE DANOS 

 

10.1. O FORNECEDOR beneficiário da Ata é responsável direto pela execução do objeto da Autorização 

de Fornecimento e, consequentemente, responde, exclusivamente, por danos que, por dolo ou culpa, 

eventualmente, causar ao CBC, aos seus empregados, à coisa ou propriedade de terceiros, em decorrência 

desta Ata de Registro de Preços, correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DESCONTOS 

 

11.1. Os valores de quaisquer indenizações, bem como das multas aplicadas pelo CBC, serão 

descontados do pagamento devido ao FORNECEDOR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DESPESA 

 

12.2. As despesas decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços correrão à conta de 

RECURSOS LOTÉRICOS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

13.1. A execução desta Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento será disciplinada 

pela legislação Brasileira, pelas Normas do REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES do CBC, 

sendo regulada por cláusulas e Princípios Gerais da Administração Pública, aplicando-se lhe, 

supletivamente, os princípios de teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 

13.2. Os casos omissos serão resolvidos com base no RCC do CBC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões 

oriundas desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas para os devidos fins de direito.   

 

 Campinas, 01 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

________________________________________ 

COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC 
p.p. Gianna Lepre e Silva 
Paulo Germano Maciel 

Presidente 
CBC 

 

 

 

 

________________________________________ 

CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA  
Carlos Alberto Mansur Filho 

FORNECEDOR 
 

 

 

Testemunhas:   

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Nome: Maira Nadai de Almeida    Nome: Daiane Soraya de L. F. de Almeida 
CPF: 391.004.388-71     CPF: 358.558.478-02 
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